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Συμπλήρωσε 
τις ταυτότητες 

των ηρώων με τα 
αυτοκόλλητά σου



Αληθινό όνομα:
Πίτερ Μπέντζαμιν Πάρκερ

 Ύψος:  1,77 μ.

 Βάρος:  77 κιλά

 Επάγγελμα:   
 Φωτογράφος, δάσκαλος φυσικής

Αληθινό όνομα:
Νίκολας Τζόζεφ Φιούρι

 Ύψος:  1,90 μ.

 Βάρος:  102 κιλά

 Επάγγελμα:   
 Διευθυντής 
 της Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.

Η αρχή…

Δυνάμεις και ευθύνες 

Ένας νέος Πράκτορας 
στην Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.

Ο Νικ Φιούρι, ο διευθυντής της Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α., διαχειρίζεται όλα τα θέματα 
της διεθνούς υπηρεσίας πληροφοριών. Είναι ο αρχηγός της  νέας  ομάδας  
 των  Σούπερ Ηρώων , που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει και 
να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά Σούπερ Ηρώων, όπως 
ο Σπάιντερ-μαν. Για να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν 
το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, ο Νικ παρέχει 
στους νεαρούς ήρωες εξοπλισμό προηγμένης 
τεχνολογίας.

Ο σούπερ κατάσκοπος Νικ Φιούρι 
προσκάλεσε τον Πίτερ να γίνει μέλος 
της υπηρεσίας την οποία διευθύνει. 
Προκειμένου να ενταχθεί, ο Πίτερ 
έπρεπε να αφήσει πίσω τη φυσιολογική 
ζωή ενός μαθητή λυκείου. Τώρα 
χρησιμοποιεί εξελιγμένη τεχνολογία και 
καινούριες στολές ειδικά σχεδιασμένες 
για να ενισχύουν τις ικανότητές του. 
Είναι ο  Απόλυτος Σπάιντερ-μαν !

Σπάιντερ-μαν

Νικ Φιούρι

Είναι ειδικός 
στις κατεδαφίσεις 
και εξειδικεύεται 

σε κάθε τύπου 
όχημα. 

Ο Πίτερ ήταν 
ήδη Σπάιντερ-μαν 

έναν χρόνο 
προτού μπει στην 

Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α.

Μια μέρα, η ζωή του Πίτερ άλλαξε οριστικά. Ο νεαρός 
μαθητής συμμετείχε σε ένα πείραμα φυσικής, όταν κατά λάθος 
τον τσίμπησε μια αράχνη που είχε εκτεθεί σε σημαντική δόση 
ραδιενέργειας. Μερικές ώρες αργότερα, ο Πίτερ ανακάλυψε 
ότι μπορούσε να σκαρφαλώνει σε τοίχους και ότι είχε 
αποκτήσει πολλές εκπληκτικές  αραχνο-ικανότητες .

Όταν ήταν μικρός, ο Πίτερ πήγε 
να ζήσει με τους συγγενείς του, 
τη θεία Μέη και τον θείο Μπεν, 
ο οποίος του έδωσε πολλές 
συμβουλές. Ήταν πάντοτε πολύ 
καλός μαθητής. Στο λύκειο, 
το αγαπημένο του μάθημα 
ήταν η φυσική. 

Ο Νικ Φιούρι 
παραμένει νέος με τη 
μυστηριώδη  Φόρμουλα   
 της Αιωνιότητας .

Ο Πίτερ έφτιαξε μια ξεχωριστή στολή και δυνατά σκοινιά από ιστό 
για να συμπληρώσουν τις καινούργιες του ικανότητες: τη δύναμη, 
την ταχύτητα, την ευκινησία και τα αντανακλαστικά μιας αράχνης. 
Όταν ο Πίτερ αποκάλυψε το μυστικό του, ο θείος Μπεν τού είπε: 
«Μαζί με τις μεγάλες  δυνάμεις  έρχονται και  μεγάλες ευθύνες . 
Είμαι σίγουρος ότι θα τις χρησιμοποιήσεις για να βοηθήσεις τους 
ανθρώπους». Ο Σπάιντερ-μαν δεν ξέχασε ποτέ τη συμβουλή του.
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Όταν μπήκε στην Α.Σ.Π.Ι.Δ.Α., ο Σπάιντερ-μαν παρέλαβε εξοπλισμό 
προηγμένης τεχνολογίας για να ενισχύσει τις ικανότητές του. 

Π ρ ο η γ μ έ Ν η  τ έ χ Ν ο λ ο γ ί α

Εκτοξευτές ιστού

Είναι νέοι εκτοξευτές που εντοπίζουν ολογραφικά 
τον στόχο. Έχουν  μεγάλη ακρίβεια  όταν πετάνε 
ιστούς. Μπορούν να δημιουργήσουν αλεξίπτωτα, 
τεράστια δίχτυα ακόμη και πυραύλους από 
ιστούς. 

Επικοινωνία καρπού 

Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει στον Σπάιντερ-μαν 
να βρίσκεται σε  συνεχή επαφή  με τη βάση. 
Το μόνο πρόβλημα είναι ότι ο Νικ Φιούρι μπορεί 
να επικοινωνήσει με τον νεαρό ήρωα όποτε 
θέλει – ακόμα και το βράδυ του Σαββάτου! 

Αραχνοκίνητο 

Άιρον-Σπάιντερ πανοπλία

Τόξο

Στολή βαθιάς κατάδυσης

Αεριωθούμενο

Αλεξίσφαιρη πανοπλία

Αυτό το καινοτόμο όχημα επιτρέπει στον 
Σπάιντερ-μαν να διανύει πολύ  μεγάλες  
 αποστάσεις , ενώ είναι σχεδιασμένο ώστε να 
κινείται σε διάφορες επιφάνειες. Μπορεί να 
σκαρφαλώσει σε κτίρια ή ακόμα και να κινηθεί 
πάνω σε έναν ιστό!

Σχεδιασμένη από τον Τόνι Σταρκ, αυτή η 
πανοπλία είναι εξοπλισμένη με τρία μηχανικά 
πόδια αράχνης, προσφέροντας στον Σπάιντερ-μαν  
 απίστευτη δύναμη . Αναδιπλώνεται μέσα σε 
ένα μικρό σακίδιο πλάτης και μπορεί να φορεθεί 
στη στιγμή.

Ένα μίνι τόξο έχει τοποθετηθεί στον καρπό του 
Σπάιντερ-μαν, ολοκληρώνοντας τα  απόλυτα  
 εργαλεία του . Με αυτό το ευέλικτο και ακριβές 
όπλο, μπορεί να εκτοξεύσει ιστούς, βέλη και 
βλήματα.

Οι μάχες των Σούπερ Ηρώων δε λαμβάνουν χώρα 
πάντα στην ξηρά. Αυτή η  στολή και η μάσκα  
επιτρέπουν στον Σπάιντερ-μαν να κινείται και να 
αναπνέει ελεύθερα όταν βρίσκεται σε μεγάλα βάθη 
ή στο Διάστημα. 

Όταν οι ιστοί του δεν μπορούν να τον ανεβάσουν 
αρκετά ψηλά, ο Σπάιντερ-μαν χρησιμοποιεί αυτό 
τον εξοπλισμό που έχει αναπτυχθεί με  ιοντική  
 απωθητική τεχνολογία . Μπορεί να αναπτύξει 
ταχύτητα σε σύντομο χρόνο και να φτάσει 
σε απίστευτα ύψη! 

Μερικές φορές ο Σπάιντερ-μαν πρέπει να δώσει πιο 
σκληρές μάχες από τις συνηθισμένες. Γι’ αυτές τις 
περιπτώσεις, διαθέτει μια ειδική στολή με ένα επιπλέον 
  προστατευτικό στρώμα  που τον προφυλάσσει από 

τις επιθέσεις των πιο ισχυρών κακών. 
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Ο Σπάιντερ-μαν και οι σύντροφοί του πολεμούν τους εχθρούς τους. 
Χρησιμοποίησε τα αυτοκόλλητα για να ολοκληρώσεις τις παρακάτω σκηνές. 

Ή ρ ω ε ς  ς ε  δ ρ ά ς Ή 
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